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Wat zou JIJ doen als je al heel lang uitkijkt naar werk en je krijgt
eindelijk een goede kans?
Dan zeg je toch meteen JA?
Dan denk je aan jezelf en aan je kinderen en aan alle voordelen die
het voor jou en je familie teweeg gaat brengen. Want dáár ga je voor

Happiness uit Metherani
Dat hadden wij ook gedacht, toen Happiness, een alleenstaande moeder, aan de beurt was
voor een businesslening.
Happiness woont met haar 3 kinderen Ezekiel, Witness en Angel op de kale, winderige vlakten
van Arusha. In het dorp Metheranie dat deel uitmaakt van een goed bevolkt gebied waar
toeristen vanuit de hele wereld graag kennis komen maken met de Masai cultuur.
Happiness maakt vloeibare zeep. Van de opbrengst is er alleen dagelijks eten, verder niets.
Daarom doet zij 2 jaar mee met ons hulpprogramma. De kinderen worden gesponsord om naar
school te kunnen gaan. En omdat Happiness graag een naai- en ontwerpatelier zou willen
starten ging de business coach met haar aan de slag om een plan op te stellen.
In ons team gaat Camilla over het business programma. Zij ontving een groots opgezet plan
om in het gebouw van de dorpskerk een naai- en ontwerpatelier op te zetten, in combinatie
met een praktijkopleiding voor jongeren. Het plan voorziet in 35 banen voor mensen zonder
inkomen en jaarlijks krijgen 50 jongeren de kans om mode-ontwerper/kleermaker te worden.

Onze reactie: JIJ!
We vielen van onze stoel van verbazing en we leggen uit aan Happiness: JIJ neemt met jouw
kinderen deel aan het programma. We kunnen alleen jou helpen, niet je hele dorp!

Happiness haar reactie: geen MIJ maar WIJ!
Ja, dat is wat Happiness zei: er is geen MIJ alleen maar WIJ! En we luisteren naar haar
verhaal:
“In dit dorp, Metherani village, leven voornamelijk vrouwen, kinderen en jongeren. De
mannen/vaders trekken maandenlang rond met de kudde. De vrouwen en kinderen zijn
werkloos en vaak analfabeet en leven in extreme armoede. Er is geen water en er is
nauwelijks eten. Ik ben pastor in een kerkje en hier leer ik de Masai kinderen lezen en vertel
ik hen over hygiëne. De vrouwen en tienermeisjes hebben geen enkel recht op bezit maar ze
hebben veel creatieve talenten! Ze kunnen prachtige kleding en beddengoed maken, maar
ook textiel souveniers die erg geliefd zijn bij de toeristen.
Ons kerkje is voor iedereen een bekende plek en zonder huurkosten kunnen we het atelier en
de praktijkopleiding hier laten plaatsvinden. Ik ga echt niet als enige genieten van een
prachtige naaimachine en lokmachine terwijl mijn dorpsgenoten toekijken. Ga ik dan ook
alleen zitten eten als ik kleding heb verkocht? Zo leven wij hier niet en hoe jammer ik het
ook vind, als mijn dorp niet mee kan doen, dan sla ik het aanbod af. “
Happiness raakt ons met haar verrassende reactie. Dit is wat er gebeurt als we samenwerken
met mensen die een groot hart hebben. Mensen die niet bezig zijn met zichzelf, met hun
eigen recht of eigen positie, maar die oog hebben voor elkaar.
Het Metherani businessplan zag er goed uit, voorzien van een goed marketingonderzoek.
Kortom; een prachtig lokaal initiatief voor armoedebestrijding waarin gewerkt wordt aan
gelijke rechten. Veel tienermeisjes zullen hierdoor in vrijheid kunnen gaan leven.
We besloten om het plan aan te pakken en nog voordat we konden bedenken waar we het
geld vandaan moesten halen kregen we een donatie van In Person uitzendbureau uit
Lichtenvoorde en Doetinchem! Zij wilden erg graag een werkgelegenheidsproject in Tanzania
ondersteunen!
Wat waren we blij! Hiermee was de eerste helft van het startkapitaal beschikbaar gekomen.
Happiness liet ons eind februari weten dat ze geen woorden hebben voor de blijdschap en de
dankbaarheid! Ze zijn druk bezig met de inkopen en het organiseren van het werk.
Als de business goed op gang is willen we later dit jaar de overige 3800 euro sturen om het
project volledig te steunen.
Dit geld wordt overigens door onze lokale partner als een business lening afgegeven. Zij
beheren een revolving fund waarmee later weer anderen worden geholpen.
Vind jij dit een prachtplan en doe jij graag iets voor de allerarmsten? Je donatie is
welkom op IBAN NL 84 INGB 0006475295 t.n.v. stichting Tan-kids te Doetinchem o.v.v.
Metherani village.

Plannen, projecten en verslagen
Het unieke verhaal van Happiness hebben wij niet bedacht. Het stond niet opgeschreven in
een projectplan of in ons beleidsplan. En toch sluit het aan bij onze werkwijze, omdat Tankids lokale initiatieven ondersteunt. Wij zijn er voor hen en niet andersom.
De eerste maanden van het jaar houden we ervan om stil te staan bij wat we doen en waarom
we het zo doen. We denken na over de resultaten en hoe het beter kan.
In januari en februari schreven we een aantal eindverslagen van projecten uit 2021. Ook zijn
we bezig met een nieuw beleidsstuk, nieuwe projectplannen en natuurlijk willen we
binnenkort graag het jaarverslag van 2021 presenteren. Het is allemaal veel werk maar het is
goed om stil te staan en ons te verwonderen over de mooie dingen we mogen doen.

December aktie Lekker-in-je-vel-pakket
Hartelijk dank aan alle geweldige bekende en onbekende
sponsors! Ruim 40 kinderen zijn blij gemaakt met zeep,
tandpasta, huidolie/vaseline en extra eten.

Het schoolfonds
Frank Taale heeft een informatieve video over ons schoolfonds gemaakt waarbij we je een
kijkje geven bij de kinderen op de scholen.
Bekijk hieronder het filmpje:

De economische situatie in Tanzania is erg moeilijk. Sinds vorig jaar stijgen de prijzen enorm
en is het nog moeilijker voor de meest armen om te overleven. We moeten steeds onze
begrotingen bijstellen en momenteel hebben we al onze kracht en energie nodig om waar te
maken wat we nastreven voor de kinderen en families!
Daar komt bij dat de Tanzaniaanse overheid onverwachts in januari heeft besloten dat alle
middelbare scholieren VERPLICHT in een hostel van de school moeten verblijven. Daar zijn
allerlei redenen voor, bijvoorbeeld dat daardoor de scholieren ’s avonds hun huiswerk kunnen
maken. Want in de hostels is stroom en thuis meestal niet.
Zowel de ouders als wij zijn ervan geschrokken! Zij en wij hebben dat geld niet zomaar
beschikbaar! Het hostel, het beddengoed en de maaltijden kosten per kind al gauw zo’n 500
euro extra per jaar.

How can we study when we are
hungry?

Daarom heeft onze vrijwilliger Christi advertenties gemaakt waarmee we geld gaan
werven voor de kinderen die onze hulp zo hard nodig hebben! Zodat ze allemaal naar
school kunnen blijven gaan en dagelijkse maaltijden kunnen krijgen.
Jij kunt heel simpel meehelpen! Zou je dat willen?
Wil jij in jouw omgeving een stapeltje flyers neerleggen? Dat kan overal zijn: in je
wijkcentrum, op je school, in je kerk, de supermarkt, in de kantine van je sportclub of
je bedrijf. Of vraag een poster bij ons aan om op te hangen in de hal van je flat!
Je kunt flyers en posters bestellen door ons te mailen (info@tan-kids.com) of te bellen
(06 - 3728 9585). Dankjewel!
We worden op dit moment heel erg goed geholpen door de kinderen van de
Wilhelminaschool in Doetinchem! Zij gaan rond met krasboekjes om geld in te zamelen
voor de schooluniformen van de kinderen. We vinden het geweldig dat Tan-kids is
uitgekozen als het goede doel van de school en we kijken uit naar een fantastische
actiedag vrijdag 18 maart!
Hartelijk bedankt voor je belangstelling en support!

PROJECTEN 2022

Amani, een project voor getraumatiseerde
herintredende vrouwen en hun kinderen

Give them a Home, een huis voor dakloze
families

Diploma in the pocket, het schoolfonds
voor kansarme kinderen

Family Based Child Care, het
empowerment programma voor
verwaarloosde kinderen en hun families

het buurthuis in Msata, lopend
bouwproject
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u annette@tan-kids.com toe aan
uw adresboek.

